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' בנספח 

תאריך:_______________  

שם התאגיד ___________________ 

מס' התאגיד ____________________

 לכבוד  

 ועדת התמיכות  

מועצה אזורית גזר 

 ג.א.נ.,  

הנדון: התחייבות לקבלת תמיכה כספית מהמועצה  

__________________  אנו החתומים מטה, נציגיו המוסמכים של המוסד אשר שמו  

מספרו________________, וכתובתו _________________ )להלן "המוסד"(, מצהירים, מסכימים  

ומתחייבים לקיים את כל התנאים שלהלן ביחס לכל סכום שהמועצה האזורית גזר )להלן "המועצה"(  

מקציבה/תקציב לנו לצורך פעילותינו : 

פרטים שמסרנו בבקשת התמיכה חלה עלינו. ידוע לנו כי האחריות לנכונות ושלמות ה .1

כל הנתונים שמסרנו בבקשת התמיכה הם אמת.  .2

המוסד ישתמש בכל סכום התמיכה כאמור, אך ורק לצורך קיום הפעולות  המפורטות בבקשתנו   .3

ואשר יאושרו על ידי המועצה. 

עדת  המועצה ומפקחי המועצה המקצועיים שמונו/ימונו על ידי יו"ר ו ר גזבר המועצה, מבק .4

התמיכות יהיו רשאים לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות שלנו ובכל מסמך שיידרש לעיון, וכן  

לבקר במקומות ביצוע הפעולות ולעמוד על אופן ביצועו. 

להחזיר למועצה, בתוספת ריבית והצמדה, כל סכום מהתמיכה אשר לא נוצל למטרות אשר לשמן   .5

א נוצל. ל הוא התקבל וזאת מיד אם התברר שהסכום הנ"ל 

לפעול בחסכון וייעול על פי תקנים והוראות מקובלים לגבי גופים מסוג הגוף/המוסד שלנו.  .6

להמציא במועד ובמתכונת, כפי שתקבע המועצה, דו"חות ביצוע, דו"חות כספים ו/או דוחות   .7

אחרים על פעולת המוסד בכלל ועל פעולות הקשורות בתמיכה הכספית בפרט. 

ו"ח כספי מבוקר בו פרטים על הביצוע הכספי של הפעולות עבורן  להמציא דו"חות כספיים וד  .8

ניתנה התמיכה/תינתן התמיכה.

ידוע לנו שלמועצה זכות לבטל, או לשנות את סכום התמיכה.  .9

אם מצבה הכספי של המועצה מחייב זאת, או אם המדיניות הכלכלית של הממשלה מחייבת   9.1

צמצומים. 

הפעולות, או חלקן כיאות, או אם אין אנו/המוסד  אם לדעת המועצה אין המוסד מבצע את  9.2

עומדים בהתחייבויות לפי כתב התחייבות זה או על פי הוראות הדין למתן תמיכות. 

אם יתברר כי קצב פעולות המוסד או הכנסתו ממקורות אחרים אינם מצדיקות המשך שחרור   9.3

התמיכה כפי שנקבע. 

ע"י המועצה.   אם המוסד לא יגיש דו"חות תקופתיים במועד שיקבע 9.4

"אנו החתומים מטה, נציגיו המוסמכים של המוסד אשר שמו __________________ מספרו________________, וכתובתו _________________ )להלן ""המוסד""(, מצהירים, מסכימים ומתחייבים לקיים את כל התנאים שלהלן ביחס לכל סכום שהמועצה האזורית גזר )להלן ""המועצה""( מקציבה/תקציב לנו לצורך פעילותינו :"הנדון: התחייבות לקבלת תמיכה כספית מהמועצהלכבוד ועדת התמיכות מועצה אזורית גזר ג.א.נ.,שם התאגיד ___________________ מס' התאגיד ____________________תאריך:______________ _נספח ב ' 1. ידוע לנו כי האחריות לנכונות ושלמות הפרטים שמסרנו בבקשת התמיכה חלה עלינו . 2. כל הנתונים שמסרנו בבקשת התמיכה הם אמת . 3. המוסד ישתמש בכל סכום התמיכה כאמור, אך ורק לצורך קיום הפעולות המפורטות בבקשתנו ואשר יאושרו על ידי המועצה . "4. גזבר המועצה, מבק ר המועצה ומפקחי המועצה המקצועיים שמונו/ימונו על ידי יו""ר ועדת התמיכות יהיו רשאים לעיין בכל עת בפנקסי החשבונות שלנו ובכל מסמך שיידרש לעיון, וכן לבקר במקומות ביצוע הפעולות ולעמוד על אופן ביצועו ." "5. להחזיר למועצה, בתוספת ריבית והצמדה, כל סכום מהתמיכה אשר לא נוצל למטרות אשר לשמן הוא התקבל וזאת מיד אם התברר שהסכום הנ""ל לא נוצל ." 6. לפעול בחסכון וייעול על פי תקנים והוראות מקובלים לגבי גופים מסוג הגוף/המוסד שלנו . "7. להמציא במועד ובמתכונת, כפי שתקבע המועצה, דו""חות ביצוע, דו""חות כספים ו/או דוחות אחרים על פעולת המוסד בכלל ועל פעולות הקשורות בתמיכה הכספית בפרט ." "8. להמציא דו""חות כספיים ודו""ח כספי מבוקר בו פרטים על הביצוע הכספי של הפעולות עבורן ניתנה התמיכה/תינתן התמיכה." 9. ידוע לנו שלמועצה זכות לבטל, או לשנות את סכום התמיכה . 9.1 אם מצבה הכספי של המועצה מחייב זאת, או אם המדיניות הכלכלית של הממשלה מחייבת צמצומים . 9.2 אם לדעת המועצה אין המוסד מבצע את הפעולות, או חלקן כיאות, או אם אין אנו/המוסד עומדים בהתחייבויות לפי כתב התחייבות זה או על פי הוראות הדין למתן תמיכות . 9.3 אם יתברר כי קצב פעולות המוסד או הכנסתו ממקורות אחרים אינם מצדיקות המשך שחרור התמיכה כפי שנקבע . "9.4 אם המוסד לא יגיש דו""חות תקופתיים במועד שיקבע ע""י המועצה ."



2 
 

 

10 . 

 לינו/על  ע   בלבד. וחל    סדהפעולות עבורן ניתנת התמיכה יבוצעו במסגרות הארגוניות של המו   10.1

 המוסד איסור להעביר את כספי התמיכה לגוף אחר כלשהו.                  

 המוסד/אנו לא נעביר כספי התמיכה למפלגה, לסיעה או לרשימה, לא נעניק הרשאה  10.2

כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות למפלגה, לסיעה או לרשימה וכן    שלשימוש בנכס שנרכ 

לא נעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות ולא נכלול את של מפלגה, סיעה  

 ומים או באירועים שלו. רשימה במודעות או בפרס או  

   חראי  איה  ה המוסד לבדו יהיה אחראי כלפי המועסקים על ידו לצורך ביצוע הפעולות, כמו כן  10.3     

   אם המועצה תחויב בדין לשאת חובות או לעשות מעשה  ו  זק שייגרם כתוצאה מפעולותי נ לכל                

 פצה את המועצה על כך באופן מלא. גין פעולות המוסד, המוסד יב כלשהו               

אם במסגרת מתן התמיכה ע"י המועצה תאושר למוסד גם סכומים לרכישת ציוד קבע, הרי שעם סיום    .11

קיום הפעולות המועצה תהיה רשאית להורות על העברת הציוד לגורם אחר שתקבע והמוסד לא  

 מומן על ידי המועצה.  ידרוש תמורה בגין הרכוש או בגין הוצאות אחזקתו גם מאותו חלק שלא 
 

המוסד לא יעניק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת המועצה לכל גוף אחר,   .12

 אלא באופן חד פעמי ובכפוף לאישור מראש של המועצה, בהתאם לכללים שייקבעו על ידה. 
 

ולחוד, לכל התחייבות  אם המוסד יפסיק להיות גוף מאוגד נהיה הח"מ אחראים כלפי המועצה יחד  .13

 המוסד לאמור בכתב התחייבות זה. 
 

ידוע לנו כי המועצה רשאית להוסיף התחייבויות ו/או דרישות נוספות מעבר לאלו הנכללות בכתב   .14

 התחייבות זו, כתנאי למתן התמיכה המבוקשת. 
 

 

 ועל כך באנו על החתום: 

 

______________      ________________ 

 חתימה       העמותה שם יו"ר    

 

______________      ________________ 

 חתימה                    שם מזכיר העמותה  

 

______________      _________________ 

 חתימה                    שם גזבר העמותה 

    __________________ 

 חותמת העמותה             

__________________ חותמת העמותה______________ שם גזבר העמותה_________________ חתימה______________ שם מזכיר העמותה________________ חתימה"שם יו""ר העמותה"______________________________ חתימהועל כך באנו על החתום :14. ידוע לנו כי המועצה רשאית להוסיף התחייבויות ו/או דרישות נוספות מעבר לאלו הנכללות בכתב התחייבות זו, כתנאי למתן התמיכה המבוקשת . "13. אם המוסד יפסיק להיות גוף מאוגד נהיה הח""מ אחראים כלפי המועצה יחד ולחוד, לכל התחייבות המוסד לאמור בכתב התחייבות זה ." 12. המוסד לא יעניק הרשאה לשימוש בנכס שנרכש כולו או חלקו מכספי תמיכת המועצה לכל גוף אחר, אלא באופן חד פעמי ובכפוף לאישור מראש של המועצה, בהתאם לכללים שייקבעו על ידה . "11. אם במסגרת מתן התמיכה ע""י המועצה תאושר למוסד גם סכומים לרכישת ציוד קבע, הרי שעם סיום קיום הפעולות המועצה תהיה רשאית להורות על העברת הציוד לגורם אחר שתקבע והמוסד לא ידרוש תמורה בגין הרכוש או בגין הוצאות אחזקתו גם מאותו חלק שלא מומן על ידי המועצה ." 10.3 המוסד לבדו יהיה אחראי כלפי המועסקים על ידו לצורך ביצוע הפעולות, כמו כן היה אחראי לכ ל נזק שייגרם כתוצאה מפעולות יו אם המועצה תחויב בדין לשאת חובות או לעשות מעשה כלשהו בגין פעולות המוסד, המוסד יפצה את המועצה על כך באופן מלא . 10.2 המוסד/אנו לא נעביר כספי התמיכה למפלגה, לסיעה או לרשימה, לא נעניק הרשאה לשימוש בנכס שנר כש כולו או חלקו מכספי תמיכת הרשות למפלגה, לסיעה או לרשימה וכן לא נעשה שימוש בכספי התמיכה בקשר עם תעמולת בחירות ולא נכלול את של מפלגה, סיעה או רשימה במודעות או בפר סומים או באירועים שלו . 10.1 הפעולות עבורן ניתנת התמיכה יבוצעו במסגרות הארגוניות של המוסד בלבד. וחל עלינו/על המוסד איסור להעביר את כספי התמיכה לגוף אחר כלשהו . 10 .




